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Előterjesztés címe: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi
térítési díjának a 2020. évre történő megállapítása
Előterjesztés tartalomjegyzéke:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)

szöveges előterjesztés
előterjesztés 1. sz. melléklete: összehasonlító díjtáblázat
előterjesztés 2. sz. melléklete: kalkulációs adatok
határozati javaslat 1. (MÖT részére)
határozati javaslat 2. (társulás tag önkormányzat részére)
rendelet-tervezet indokolása
rendelet-tervezet hatásvizsgálata
rendelet-tervezet

Előterjesztést tárgyalja/testület:
a.) Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanács
b.) Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
c.) Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Előterjesztést tárgyaló testületi ülés időpontja:
a.) Társulási Tanács 2020. március
b.) Mátraterenye képviselő-testület 2020. március
c.) Mátranovák képviselő-testület 2020. március
Testületi ülés formája:
a.) nyílt/
Előterjesztést véleményezte: Előterjesztő:
Gecse László elnök
Gecse László polgármester
Bodor Ernőné polgármester
Előterjesztést összeállította:
Bohácsné Orgoványi Szilvia előadó
Törvényességi ellenőrzés: Urbányi Edina jegyző
Döntési javaslat formája: Határozati javaslatok és rendelet-tervezet
Döntés /szavazás típusa:
a Társulás határozata esetében: a javaslat elfogadásához mindkét tag igen szavazata szükséges
a képviselő-testület határozata esetében: egyszerű többség
a rendelet esetében: minősített többség

Tisztelt Társulási Tanács!
Tisztelt Képviselő-testületek !
Mátraterenye és Mátranovák Község önkormányzata a személyes gondoskodás nyújtó
kötelezően ellátandó szociális ellátások közül az étkeztetésről és a házi segítségnyújtásról a
Mátrai Önkormányzati Társulás rendszerén keresztül gondoskodik.
A Mátrai Önkormányzati Társulás az étkeztetést - rendszeres versenyeztetési eljárás
eredményeként - a Bohács Miklós és Társa Kft. által előállított ebéd vásárlásával biztosítja.
Az élelmiszer nyersanyagok piaci árának és a kapcsolódó rezsi költségek változása miatt az
étkeztetési nyersanyagköltségek (normák), valamint a térítési díjak éves felülvizsgálatára
minden évben sor kerül.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 115. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
térítési díjait ( a továbbiakban: intézményi térítési díj) a tárgyév április 1-jéig állapítja meg a
fenntartó, mely év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díj a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg.
Önkormányzati intézmény esetében a fenntartó rendeletében foglaltak szerint, egyéb esetben a
fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető a személyi térítési díj, ha a
kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai azt indokolttá teszik.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. Korm.
rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint a fenntartó a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat állapít meg, amelyet az Szt.-ben, és
a Korm. rendeletben foglaltak szerint kell megfizetni.
A Korm. rendelet 3. § értelmében az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat
a) étkeztetés esetén ellátási napra,
b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára vetítve kell meghatározni.
A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása
következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő
módon kerekítve kell meghatározni.
Fontos hangsúlyozni, hogy az intézményi térítési díj nem azonos fogalom a személyi
térítési díjjal. Az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. A
személyi térítési díj pedig az az összeg, amelyet az ellátott ténylegesen megfizet egy általa
igénybe vett személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért. A személyi térítési díj nem
haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A fizetendő személyi térítési díj összegét az
intézményvezető (esetünkben a Társulat elnöke ) állapítja meg konkrét összegben, figyelembe
véve a szolgáltatást igénylő rendszeres jövedelmét valamint az Szt. vonatkozó szabályait, mely
szerint a személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászoruló személy rendszeres
havi jövedelmének 30 % -át étkeztetés, 25 %-át házi segítségnyújtás, 30 %-át, ha a házi
segítségnyújtás mellett étkeztetést is igénybe vesz.

Az intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj
felső határa. A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy
szolgáltatási egységre (ellátási nap; gondozási óra) számított értéke.
A fenntartó az intézményi térítési díjat az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint kiszámított és külön
jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.
Fentiek figyelembe vételével a szociális étkezés intézményi térítési díjának kalkulációja az alábbiak
szerint alakul:
•
•

Normatíva 71.896 forint/fő (társulás által ellátott feladatként)
Az egy ellátási napra jutó normatíva kiszámítása: 71.896 Ft/251 nap=286,43 Ft ~ 285 forint.
2020. évi adatok alapján

Szociális étkeztetés intézményi térítési díjához szükséges adatok:
•
•
•
•
•

2020. évi önköltség (5 fő*251 nap*660 Ft) = 828.300 Ft
Igénybevételi napló nyilvántartása alapján összesített ellátottak száma 1344 fő/év
Önköltség: 828.300 Ft/1344 fő= 616 Ft/ellátási nap ~ 615 Ft/ellátási nap
Maximálisan beszedhető térítési díj: 615 Ft/ellátási nap
Javasolt térítési díj: 615 Ft/ellátási nap
A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának 2020 évre vonatkozó díjkalkulációja

•
•

Normatíva személyes gondoskodás: 429.000 Ft/fő
Az egy órára jutó normatíva kiszámítása személyes gondoskodás esetén: 429.000 Ft/fő : 251
nap : 1 gondozási óra (mivel 1 ellátott naponta egyszer vehető figyelembe)= 1.709 Ft/óra~1.710
Ft/óra

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjához szükséges adatok:
Feladatalapú támogatás:
személyi gondozás:
22 fő * 429.000 Ft =
szociális segítés:
1 fő * 25.000 Ft =
Bevétel összesen:

9.438.000 Ft
25.000 Ft
9.463.000 Ft /év

2019. évi kiadások
Személyi kiadások:
9.465.167 Ft
járulék:
1.978.323 Ft
dologi:
1.850.100 Ft
Kiadás összesen:
13.293.590 Ft / év
2020. évre tervezett kiadások: 14.993.375 Ft
2020. évre tervezett ellátotti létszám: 26 fő
2020. évi gondozói létszám: 4 fő
2020. évi gondozási óra 4 gondozónő * 251 nap * 6,6 óra = 6.626 óra
Önköltség:
14.993.375 Ft : 6626 óra = 2262 Ft/óra-1710 Ft/óra= 552 Ft/óra
Intézményi térítési díj:
1 gondozási órára javasolt intézményi térítési díj: 195 Ft

Kérjük az előterjesztés megvitatását, elfogadását, a szükséges határozati javaslat(ok), illetve
rendelet-tervezetek elfogadását.

Társulás elnöke

Mátranovák község
polgármestere

Mátraterenye község
polgármestere

Határozati javaslat 1.

1.) A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az 1993. évi III. törvény (Szt.)
62. és 63. §-a szerinti étkeztetés és házi segítségnyújtás intézményi térítési díját az
Szt-ben foglalt keretszabályok- és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 29/1993. (III.17.) Kormányrendeletben foglaltak alapján, valamint
a költségkalkuláció eredményeként 2020. április 1-jei hatállyal a következők szerint
állapítja meg.
1/1. étkeztetés
a.) Mátraterenye önkormányzat esetében 615 Ft / fő/ nap
b.) Mátranovák önkormányzat esetében 615 Ft / fő/ nap
1/2.házi segítségnyújtás
Mátraterenye és Mátranovák esetében 195 Ft/fő/nap
Határidő: azonnal
Felelős: Gecse László elnök
2.) A Társulási Tanács felkéri
a.) a Társulási Megállapodás 12. pontjában foglaltaknak megfelelően felkéri
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testültét, (mint a társulás
székhelytelepülését ) , hogy az intézményi térítési díjat az Szt. 92. § (1) bekezdés b.)
pontja szerinti rendeletben szabályozza,
b.) a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 52. § (4)
bekezdése szerinti hozzájárulás kiadására Mátranovák Község Önkormányzatának
Képviselő-testületét, ( mint a Társulás tag önkormányzatát )
Határidő: azonnal és 2020. április 1.
Felelős: Gecse László és Bodor Ernőné polgármesterek

